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Pastaba. Paraiškos įgyti teises naudotis Elektroninio keitimosi duomenimis sistema formos pildymo instrukcija pateikiama priede.

_________________________________
(institucijos vadovo pareigų pavadinimas)

___________

__________________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PARAIŠKOS ĮGYTI TEISES NAUDOTIS ELEKTRONINIO KEITIMOSI DUOMENIMIS SISTEMA (SFC 2014)
PILDYMO INSTRUKCIJA
1. Atsakingojo darbuotojo pavardė.
2. Atsakingojo darbuotojo vardas.
3. Atsakingojo darbuotojo pareigos.
4. Atsakingojo darbuotojo telefonas.
5. Atsakingojo darbuotojo el. paštas.
6. Veiksmas, kurį prašoma atlikti. Galimi variantai: sukurti naują SFC 2014 naudotoją, panaikinti SFC 2014 naudotoją arba pakeisti informaciją apie
SFC 2014 naudotoją.
7. SFC 2014 aplinka. Galimi variantai: SFC 2014 reali aplinka (https://webgate.ec.europa.eu/sfc2014/frontoffice/ui) arba SFC 2014 testavimo
aplinka (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/sfc2014/frontoffice/ui) ar abi aplinkos.
8. SFC 2014 naudotojo vaidmuo. Galimi variantai: valstybės narės atsakingos arba audito institucijos.
9. SFC 2014 naudotojo teisė. Galimi variantai: peržiūrėti, redaguoti, pateikti.
10. Unikalus Europos Komisijos autentifikacijos tarnybos naudotojo vardas. Išsami instrukcija: http://ec.europa.eu/sfc/2014/en/multimedia.
11. Atsakingojo darbuotojo veiksmai pagal kompetenciją. Nurodoma, su kokiais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 514/2014 nurodytais
duomenimis ir dokumentais atsakingajam darbuotojui pagal kompetenciją pavesta dirbti ir kokius veiksmus SFC 2014 pavesta atlikti. Galimi variantai:
 PMIF programos pakeitimai;
 metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymai Europos Komisijai;
 metinės ir galutinė įgyvendinimo ataskaitos;
 audito institucijos dokumentai;
 kita (nurodyti).
12. SFC 2014 naudotojas parašu patvirtina, kad susipažino su SFC 2014 saugumo ir konfidencialumo reikalavimais (angl. Security Policy for users
accessing SFC and Privacy Statement), kurie yra pateikiami SFC 2014 pagalbos interneto svetainėje (http://ec.europa.eu/sfc/2014/en/2014/home), kur yra
pateikiamos ir naudojimosi SFC 2014 instrukcijos.
______________________________

